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ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳು ಮತ್ುು ಸಾಂಸೆೃತಿ ಖ ತೆ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವೆ (ಎಾಂಒಎಸ್) ಶ್ರೇಮತಿ ಮೇನ ಕ ಶ್ ಲೇಖಿ ಅವ್ರು  

ದಿನ ಾಂಕ 2021 ರ ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ ರಾಂದು ಬೆಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲ್ಲಪ್ು ಚಳುವ್ಳಿಯ 60 ನೇ ವ ರ್ಷಿಕ್ಕ್ೇತ್ಸವ್ದ 

ಅಾಂಗವ ಗಿ ನಡೆದ ಉನನತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಮರಣ ರ್ಿ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಭ ರತ್ದ ನಿಯೇಗವ್ನುನ ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತಿರಯ ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಗಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಗಿ ಮುನನಡೆಸಿದರು.  

 

2. ಸಮ್ಮೇಳನದ ಪ್ೂರ್ಿ ಅಧಿವೆೇಶನದ ಭ ಷರ್ದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಜ ಗತಿಕ 

ಸಮಸ್ಯಯಗಳನುನ ಪ್ರಿಹರಿಸುವ್ ಸಾಂದರ್ಿದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಯೆಯ ನಿರಾಂತ್ರ ಪ್ರಸುುತ್ತೆ ಮತ್ುು ಪ್ರಭ ವ್ವ್ನುನ 

ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕ್ಕ್ಳಳಲು ಅಲ್ಲಪ್ು ಚಳುವ್ಳಿಯ ಸದಸಯರಿಗ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. ಹವ ಮ ನ ವೆೈಪ್ರಿೇತ್ಯ, ರ್ಯೇತ್ ಾದನ 

ಮತ್ುು ಕ್ಕ್ೇವಿಡ್ -19 ಸ ಾಂಕ ರಮಕ ರೆ್ೇಗವ್ನುನ ಎದುರಿಸುವ್ಾಂತ್ಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಕ ಲ್ಲೇನ ಸಮಸ್ಯಯಗಳ ಮ್ೇಲ 

ಅಲ್ಲಪ್ು ಚಳುವ್ಳಿಯ ಅಗತ್ಯವ್ನುನ ಅವ್ರು ಒತಿು ಹೇಳಿದರು. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮ್ ಸಾಂಪ್ನ್ಮಲ ದೇಶಗಳ 

ಅಗತ್ಯಗಳನುನ ಪ್ೂರೆೈಸುವ್ ತ್ನನ ನಿರಾಂತ್ರ ಬದಧತೆಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತುಯ ಗಿ 93 ದೇಶಗಳಿಗ್ 70 ದಶಲಕ್ಷ ಡೆ್ೇಸ್ 

ಲಸಿಕ್ಕಗಳನುನ ಪ್ೂರೆೈಸುವ್ ಮ್ಲಕ ಭ ರತ್ದ ಕ್ಕ್ಡುಗ್ಯನುನ ಸಚಿವ್ರು ಎತಿು ತೆ್ೇರಿಸಿದ್ ಾರೆ. 

 

3. ಎನ್ ಎಎಮ್ ಉನನತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಉಗ ಾಂಡ ದ 

ವಿದೇಶ ಾಂಗ ಸಚಿವ್ ಜ್ನರಲ್ ಜೆಜೆ ಒಡೆ್ಾಂಗ್್ ಅವ್ರೆ್ಾಂದಿಗ್ ದಿಿಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸಭಯನುನ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ುು 2023 

ರಿಾಂದ ಉಗ ಾಂಡ ದ ಮುಾಂಬರುವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಎಮ್ ಅನುನ ಇನನಷುಟ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ್ ಮತ್ುು 

ಪ್ುನರುಜ್ಜೇವ್ನಗ್್ಳಿಸುವ್ ಮ ಗಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ಚಚಿಿಸಿದರು. 

 

4. ಅವ್ರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಸ್ಯರ್ಬಿಯ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೌರವ ನಿಿತ್ 

ಶ್ರೇ ಅಲಕ ಸಾಂಡರ್ ವ್ುಸಿಕ್ ಮತ್ುು ಸರ್ಬಿಯ ದ ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತಿರ ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇ ಅನ ನ ಬರನ ರ್ಬಕ್ ಅವ್ರನುನ 

ಭೇಟಿ ಮ ಡಿದರು. ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇ ಬ್ ರನಿಸ ಿವ್ ನಡಿಮೇವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧ ನ ಮಾಂತಿರ ಮತ್ುು ಕೃರ್ಷ, ಅರರ್ಯ 

ಮತ್ುು ಜ್ಲ ನಿವ್ಿಹಣ  ಸಚಿವ್ರು, ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇ ನಬೆ್ೇಜ್ಯ  ಸ್ಯಟಫನ್ೇವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧ ನಿ ಮತ್ುು 

ರಕ್ಷಣ  ಸಚಿವ್, ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಜ  ಗ್್ಜೆ್ೆೇವಿಕ್, ಉಪ್ ಪ್ರಧ ನಿ ಮತ್ುು ಸಾಂಸೆೃತಿ ಮತ್ುು ಮ ಹಿತಿ 

ಸಚಿವ್ರು, ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇಮತಿ ತ್ಟ್ಜನ ಮ ತಿಕ್, ವ ಯಪ ರ, ಪ್ರವ ಸ್ಯ್ೇದಯಮ ಮತ್ುು ದ್ರಸಾಂಪ್ಕಿ ಸಚಿವೆ 

ಮತ್ುು ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇ ನಿಕ್ಕ್ೇಲ  ಸ್ಯಲಕ್ಕ್ೇವಿಕ್, ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ಸಚಿವ್, ಅವ್ರನುನ ಭೇಟಿ ಮ ಡಿ 

ಅವ್ರೆ್ಾಂದಿಗ್ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಸಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ದಿಿಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಒಪ್ಾಾಂದ ವಿವಿಧ್ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗ್ೆ ವಿವ್ರವ ದ ಚರ್ಚಿಗಳನುನ 

ನಡೆಸಿದ್ ಾರೆ.  ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಪ್ರಸಾರ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಗಳನುನ ಮತ್ುಷುಟ ಹಚಿಿಸುವ್ ತ್ಮಮ 

ಬಯಕ್ಕಯನುನ ಪ್ುನರುಚಿರಿಸಿದರು. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ ರತ್ 

ಮತ್ುು ಸ್ಯರ್ಬಿಯ  ನಡುವಿನ ಸ ಾಂಸೆೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಕ ಯಿಕರಮಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹ ಕಲ ಯಿತ್ು. 



 

5. ಸ್ಯರ್ಬಿಯ ದ ಪ್ರರ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಗೌರವ ನಿಿತ್ ಶ್ರೇಮತಿ ತ್ಮ ರ  ವ್ುಸಿಕ್, ಮತ್ುು  ಶ್ರೇಮತಿ ಮೇನ ಕ್ಷಿ 

ಲೇಖಿಯಾಂದಿಗ್ ಯೇಗ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತ್ುು ಯೇಗ ಸಕುರ ಯೇಗ ಶ್ರ್ಬರದಲ್ಲಿ ಭ ಗವ್ಹಿಸಿದರು. 

 

6. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಬೆಲ್ ಗ್ರೇಡ್ ವಿಶಿವಿದ್ ಯಲಯದ ಕ ನ್ನು ವಿಭ ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಕರು 

ಮತ್ುು ವಿದ್ ಯರ್ಥಿಗಳನುನ ಉದಾೇಶ್ಸಿ ಮ ತ್ನ ಡಿದರು. ಔತ್ರ್ಕ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇಾಂಡ ಲಜ್ಸ್ಟ ಗಳು ಮತ್ುು 

ಇಾಂಡೆ್ಫೈಲ್ಸ ನ ಆಯಾ ಜ್ನರೆ್ಾಂದಿಗ್ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಸಾಂವ ದ ನಡೆಸಿದರು. 

 

7. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ಸ್ಯರ್ಬಿಯ ದ ಐತಿಹ ಸಿಕ ಸ ಾಂಸೆೃತಿಕ ಸಾಂಸ್ಯೆಯ ದ ಮ್ಟಿಕ  

ಸ ರಾಸೆಗ್ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗ್ ಸರ್ಬಿಯನ್ ಭ ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ ರಚಿೇನ ಭ ರತಿೇಯ ಪ್ಠ್ಯಗಳನುನ 

ಅನುವ ದಿಸಲ ಯಿತ್ು. 

 

8. ವಿದೇಶ ಾಂಗ ವ್ಯವ್ಹ ರಗಳ ರ ಜ್ಯ ಸಚಿವ್ರು ರ ಷರಪಿತ್ ಮಹ ತ್ಮ ಗ ಾಂಧಿ ಮತ್ುು ಗುರುದೇವ್ ರವಿೇಾಂದರನ ರ್ 

ಟ್ ಯಗ್್ೇರ್ ಅವ್ರ ಗೌರವ ರ್ಿವ ಗಿ ನಿಮಿಸಿದ ಸ ಮರಕಗಳಿಗ್ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿ ಗೌರವ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

 

9. ಈ ಭೇಟಿ ಭ ರತ್ ಮತ್ುು ಸರ್ಬಿಯ  ನಡುವಿನ ನಿಕಟ್ ಮತ್ುು ಸ್ಯನೇಹ ಸಾಂಬಾಂಧ್ಕ್ಕೆ ಮತ್ುಷುಟ ಉತೆುೇಜ್ನ 

ನಿೇಡಿತ್ು. ಭ ರತ್ ಮತ್ುು ಸ್ಯರ್ಬಿಯ  ನಡುವಿನ ಪ ಲುದ್ ರಿಕ್ಕಯನುನ ಮತ್ುಷುಟ ಹಚಿಿಸಲು ಮತ್ುು ಇನ್ನ ಹಲವ್ು 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗ್ ವಿಸುರಿಸಲು ಎರಡ್ ಕಡೆಯವ್ರು ಒಪಿಾಕ್ಕ್ಾಂಡರು. 

 

ನವ್ ದಹಲ್ಲ 

ಅಕ್ಕ್ಟೇಬರ್ 14, 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on 
MEA’s website and may be referred to as the official press release. 

 

 


